ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL
Cod de înregistrare fiscală 3227998

HOTARARE
privind stabilirea unor măsuri necesare pentru interzicerea abandonării,
aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

Consiliul local al comunei Bănia, județul Caraș-Severin întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor
de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Având în vedere prevederile art. 59 al.(2) din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cuy modificările și completările ulterioare;
Având în vedere și prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu modficările şi completările ulterioare.
In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b” și lit. ,,d”; al.(4) lit. „e”; al.(6) lit. ,,a” pct.9; art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit.
„b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se stabilesc măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a
deşeurilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 – (1) Nerespectarea masurilor stabilite in prezenta hotarâre, constituie contraventie si se sanctioneaza
dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 100 – 300 lei, pentru persoane fizice;
b) cu amenda de la 300 – 600 lei, pentru persoane juridice;
(2) Prevederile al.(1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita in termen de 48 de ore de la data comunicării procesului verbal jumătate din
minimul amenzii.
Art. 3 – Constatarea și aplicarea sanctiunilor contravenționale prevăzute la art. 2 din prezenta HCL se va face
de către primar şi împuterniciţii lui.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, primarului, Instiuției Prefectului județului Caraș-Severin și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariabania.ro.

Bănia la 19.10.2016
Nr.74
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Surulescu Rozalia
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin
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ANEXA
La Hotărârea Consiliului
Local al comunei Bănia
nr. 74 din 19.10.2016

MĂSURI
pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor
Art.1. – Gestionarea deseurilor pe raza comunei Bănia se face conform sistemului adoptat de Consiliul Local
Bănia.
Art.2. – Persoanele fizice din comuna Bănia au următoarele obligaţii:
a. Să achite taxa de colectare a deseurilor menajere stabilită de consiliul local;
b. Să colecteze deseurilor menajere selectiv, în recipienţii din dotare sau în saci menajeri, neamestecate cu alte
tipuri de deşeuri precum deşeuri biodegradabile (iarbă, crengi, tulei, etc.), deşeuri de constructii, DEEE, deşeuri de grajd, animale
moarte, etc.
c. Să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile menajere pe străzi, trotoare, drumuri agricole, câmpuri virane, etc.
d. Să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri virane, etc.
e. Să sesizeze organelor competente din cadrul Primariei Bănia abandonarea sau aruncarea deşeurilor de catre
persoane fizice si jurididce in locuri nepermise.
Art.3. – Persoanele juridice din comuna Bănia au următoarele obligatii:
a. Să achite taxa de colectare a deşeurilor menajere stabilită de consiliul local;
b. Să se doteze cu europubele pentru colectarea deşeurilor menajere.
c. Să amplaseze la ieşire din unitate europubele sau coşurilor pentru deşeuri menajere care vor fi utilizate de către
clienţi.
d. Să colecteteze selectiv deşeuri de ambalaje şi ambalaje, sticlă, metal, carton, plastice care sa le evacueze prin
unităţi autorizate.
e. Să nu amestece deşeuri reciclabile şi ambalaje cu deşeuri menajere.
f. Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere pe străzi, trotoare, drumuri agricole, câmpuri virane, etc.
h. Să sesizeze organelor competente din cadrul Primariei Bănia abandonarea sau aruncarea deşeurilor de către
persoane fizice şi juridice în locuri nepermise.
Art.4. – Persoane fizice şi juridice de pe raza comunei Bănia au următoarele obligaţii:
a. De a colecta selectiv deşeurile biodegradabile care se vor depozita în locuri potrivite din proprietatea
persoanelor fizice şi juridice sau stabilite de administraţia publică locală pentru compost.
b. Deşeurile biodegradabile pot fi şi arse in conditii de siguranţă, supravegeate încontinuu până la arderea totală,
fără a afecta vecinătăţile sau persoane, după obținerea aprobărilor necesare;
c. Să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile biodegradabile pe străzi, trotuare, drumuri agricole, câmpuri virane,
etc.
e. Deşeurile de construcţii vor sta depozitate în locuri corespunzatoare din prorietatea persoanelor fizice si juridice
pe durata desfăşurării lucrărilor de constructii, dar nu mai mult de 30 de zile.
f. Deşeurile de constructii vor sta depozitate in asa fel incat sa nu stânjenească buna circulaţie a autovehiculelor şi
a pietonilor şi să nu degradeze terenurile aferente.
g. Deşeurile de constructii se vor transporta și depozita la final, numai in locurile stabilite de administrtia publica
locală, dupa o preabila solicitare scrisa.
h. De a colecta selectiv deşeurile de echipamente electrice si electronice(DEEE), fara a le emesteca du deşeuri
menajere sau alte tipuri de deşeuri, care se vor depozita in locuri corespunzătoare din proprietatea persoanelor fizice si juridice.
k. Sa valorifice DEEE prin unitati specializate.
l. Sa nu abandoneze sau sa arunce deşeurile DEEE pe străzi, trotoare, drumuri agricole, câmpuri virane, etc.
m. Sa depoziteze gunoaiele in asa fel incat sa nu afecteze prin miros vecinatatile, sa nu polueze apele pluviale.
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